
GROEN DOET GOED
Stichting ZaaiGoed laat ouderen opbloeien 



Stichting ZaaiGoed verbindt mensen en laat 
ouderen, met en zonder dementie, opbloeien. 
Middels kleinschalige groene activiteiten en 
sociale kunst worden ontspannen ontmoetingen 
gecreëerd, met zichtbaar plezier en momenten 
van geluk. 

Eén van de-projecten van stichting ZaaiGoed is 
Groen doet Goed. Een mix van speelse buiten- en 
binnen activiteiten met een afwisselend karakter rijk 
aan zintuiglijke ervaringen. Met dit boekje willen we 
u een impressie geven hoe leuk en waardevol deze 
activiteiten zijn. In de hoop dat dit ZaaiGoed op vele 
plekken aanslaat! 



13 juli 2015 zijn we gestart met een uitstapje rondom het thema Aarde. 
Zes ouderen met begeleiders gaan met de bus vanuit het Reinaldahuis 
naar volkstuinvereniging Buytentwist in Overveen, voor koffie met huis-
gemaakte vruchtentaart van eigen oogst! De stemming zit er meteen 
goed in; we haken in en zingen uit volle borst!

Een heerlijke wandeling volgt, langs weelderige tuinen waaruit we 
bloemen mogen plukken voor boeketjes en voor in de bloemenpers. 
Een bonte stoet, opgevrolijkt door luidkeels gezongen liedjes als Hela 
gij bloempje... Daarna gaan we lunchen bij de buren, op het Landje van 
De Boer. Aan een feestelijk gedekte tafel geniet iedereen van soep en 
pastasalade, met verse ingrediënten uit de tuin. Na een kopje kruidenthee 
gaan we, moe maar voldaan, weer in de bus. Ontroering alom.



Een paar weken later maken we, in opperste concentratie, van de 
gedroogde bloemen mooie herbarium bladen. Een voor een verschijnen 
mooie vormen- en kleurencombinaties als persoonlijke kunstwerkjes. 
Fijntjes, zoals mevrouw Eland (97 jaar) al doende opmerkt. 





Op 19 augustus volgt het 2e uitstapje met als thema Water. Weer gaan 
we met 6 ouderen (deels dezelfde, deels anderen) en hun begeleiders op 
pad. Dit keer naar het Hoofddorperbos, met o.a. een kraakhelder meer 
en een poëtische vijver met waterlelies. Al zingend wandelen we langs 
het meer en plukken hazelnoten, bramen en frambozen. We ruiken en 
proeven! In de zoet geurende rozentuin worden bloemblaadjes geplukt 
om rozenwater van te maken. 

We lunchen met elkaar in het restaurant op het meer. De zon schijnt naar 
binnen, er staan geurende kruiden en wilde bloemen op de mooi gedekte 
tafel. De soep met ingrediënten uit eigen moestuin, de rode wijn en vers 
gebakken appeltaart smaken verrukkelijk. Verfrist en helemaal voldaan, 
met de oogst van de dag en ieder een flesje rozenwater in de hand, gaan 
we met de bus weer terug naar het Reinaldahuis.



Het laatste uitstapje in de reeks, op 14 oktober, heeft als thema Lucht. 
Via een herfstkleurrijke route rijden we naar korenmolen de Zandhaas in 
Santpoort. In de tegenoverliggende Bosbeekschuur kijken we naar een 
film over de molen en bakken we in een heteluchtoven zelf koekjes met 
Zandhaas-meel, heerlijk! Molenaar Jos Kors neemt ons mee de molen 
in en vertelt over de wind, de wieken en het malen. En hij toont ons 
verschillende soorten granen en meel. 

Dat maakt hongerig. Hoog tijd voor een stevige broodlunch met gezond 
beleg en een molenlied! We ronden af met een kopje thee met een koekje 
van eigen deeg. Waarna we weer op huis aan gaan. Alwaar we door 
mevrouw Hermus (82 jaar) worden uitgezwaaid met een vrolijk Bonjour. 



De week erop gaan we in het Reinaldahuis met de in het bos verzamelde 
beukennootjes, eikels, kastanjes en bladeren herfststukjes maken en oude 
letterbakken vullen. De oogst wordt nauwkeurig gesorteerd en verdwijnt 
blad voor blad en eikel voor eikel in de bakken, inclusief herfstchocolade! 
Uiteindelijk hebben we een prachtig ‘patchwork’ in warme tinten. 
Tot slot is met al het verzamelde en gemaakte materiaal een kleine 
expositie in het atrium van het Reinaldhuis ingericht, om het enthousiasme 
te delen en anderen te inspireren. 

Stichting ZaaiGoed verbindt mensen en laat ouderen, met en 
zonder dementie, opbloeien. Waardevol werk, maar kostbaar. 
Spreken onze doelstelling en activiteiten u aan en wilt u als 
organisatie met ons samenwerken / financieel ondersteunen 
of als particulier Vriend worden, neem dan contact op met 
Erika Meershoek 06-41866778
   contact@stichtingzaaigoed.nl
   www.stichtingzaaigoed.nl

Groen doet Goed is uitgevoerd in nauwe samenwerking met medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van het Reinaldahuis in Haarlem. Het project 
is mede mogelijk gemaakt door: Zorggroep Reinalda; Betrekken bij 
Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland; PWN; Volkstuinvereniging 
Buytentwist en Korenmolen de Zandhaas in Santpoort. 




